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;то3гра:ського, @десь|кого, сум'ського' },ероо:неького, [ар'к1вського, 9ер-
н!г!вського облвиконком1в, як! орган|зували двор|нн| заочн| курси лйя
прап1вник|в м1ськрайарх!в!в. /у1и зац|кавлен! зберегти кадри, як! доб-
ре 3арекомендували себе в робот1. Ф'тх<е, арх|вн! в|дд!ли повинн!
ор|снтувати прац1вник|в цих арх|в|в на 3аочне навчання при .&1осковсь_
кому дерх(авному !сторико_арх!вному 1нститут1, !(и!вському дер)кавно-
му ун!верситет! |м.'1. [. 11]евченка, 1нтпих ву3ах { середн!х навчальних
3акладах.

в. с. коновАловА

нАуково_!нфоРмАц!йнА д:яльн|сть
миколА1вського оБлдБРжАРх!ву

&1икола!вський обласний дер>кавний арх|в за останн| роки нагро_
мадив певний досв]д вауково-1нформаш!йно! роботи. Фдним'з !| нап!ля_
м1в е тематичне виявлення документ1в з наступн1-1м !нформуванням про
них в|дпов|дних орган1зац1й ! гпироко! громадськост!. 9к- правило'_\'
т:'ятир|нних планах ро3витку арх1Ёно? справи передбатаеться виявлен-
ня ц|нних у пол|тинному | науковому в|днотпенн| документ1в з найакту-
альн|тших 'тем. Фдн!ею' ,3 них е тема про д1яль'н|сть Б. |. ,[{ен|на 1 йой
,с,оратник|в.-^Бнасл|до{ к|лькар|нно| }оботи прац1вники арх!ву в)ке
виявили 250 -|стори.нних д>керел... про }киття 

_| 
д|яльн|'сть_ творця ;

! засновника }(омун|стично| парт{{ ]_,Радянсько! дерх<ави' [е тейегра_
ь1и 3а п1дписом Б. 1. .]-{ен1на до..&1икола?вського цбвиконкому' док\'_
п'ент}{ про розповсюдх(ення в дореволюц1йному йиколаев| його твор!в,'га3ет <Р1скра>>, <<Бперед>>, <<|{ролетарий>> з працями Б. 1. .)']ен|на, листт:
1 тедеграми великому во)кдю в!д 1рудящих }4икола!вщини, матер|алт:
про ув1ннення пам'ят| Болодимира 1лл1н6..

|1рац1вники ар]Ру не т|льки !чф,а*р*тв'ли грома.дськ!сть пр.о вияв_
лення цих документ1в' а.й |пирок_: п.': вйк1!*сговували ?х у науков!й | аг1-
тац1йно-пропагандистськ1й ро6от!. 3йр.''^еи1 за останн! ро1<и у пер1о-
дичних виданнях опубл{ковано 30 статей.| нарис|в з ц|е| ?ематики' ор_
ган|зовано.ряд_рал1о_..1 телеперадан, оформлено пересувну виставк\.
<в. [. .,1ен1н | }1икол4{вщина>' 

-що 
експонувалася у 1с!1 райо"ах об_

ласт!.

!л Багато арх1вних д}(еРел-ви.явлено | про революц!йну д|яльн!сть 5,!!1иколасв|^соратник|в. Б. 1' ,г[ен|на. ||ро нйх у га3етах | х<урналах вид_
рукувано. 36 статей ! нарис!в. 3авд{ки виявленню ран!йё ,е'й'йй-'
документ|в вдалося_ утойити 1 доповнити б1ограф1'!н| в;ломос{_ прБ)киття ! д1яльн!ст, г. '! |{етровського, 9. А. €ер!ее^ва (Артёма) ' м. 1з.

-9ру'..*, л. м. [таль, м. м. [11верника..||рац1внйк" 
'о',.Ё,'т 'рЁ!,;з'й;!..кра!нського товариства охорони пам'ятник1в |с!ор#_.' *у','ури в}{_користали ц{ дан| для встановлення меморйльних до:пок "! су!й!'ах.

де проводили наради б|льтшовики |. 1. |1етровський, Ф. А. "ёергеев
(Артем) | де х<ив Б. |{. Ёог!н. 3а допомогою !окумент!в удалося вста-
нови_ти м|сце про>кивання у }1и_к_о_лаев1 й. &1. 111верника | о. я.- (о"а.

-]и арх1в| виявлено- 
- 
пойад в00 документ1:в пр6 дру;кбу | ,*;;';_

9]:",]ч]::, ]!}ляши4 ![икола|в:щини | 
-братн|х 

т!,д"!!{йи* респубЁ|к[1а осн.ов! л{их арх1вних д>керел п|дготоЁлено до видання зс3;рйй'к 
-!о-

к\'т:ент1в. | платер!ал|в <[рух<бою сильн! (19|7-|975 рр.),, ',$о';й'Б._но 1' ::ер1оди'чних виданнях 14 :!,1д19[ | хрон1ку друхсн!* |в'язк|в. - 
_ 

. 
-

'[епер 
арх1в зд1йсню9 по1пук докумеЁт|в про ;йтерй'й;''.й{й; ."'"._к:| _}\;:ко'1а1вщини з трудящими заруб|х<них кра|н. Ёайбли>кчим часо}!
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::}|;чено в||явит14 арх|вн| д}керела про участь трудящих област! в бо-
: -:ь6| радянського народу 3а мир.

у !опов!д| на {[! з'|зд| (||Р€ [енеральттий €екретар цк кпРс
- 1. Брех<нев п!дкреслював: <<9тверд>кення в св]до*цост| трудящих' на-

.]].::1еред.молодого покол!ння, 1дей .радяу:ьк_ого '.1атр!отизму 1'9ош1ал{-

.:!];ного !л:терна'ц!онал|зму, горАост| за [(ра!н1' Рад,.33 нашу Б.атьк!в-
'-::]ъ'' готовност! стати на захист завоювань сош!а.,т|зпту б}'ло 1 зали-
-':€ться одним з найва>клив|ших завдань парт{|> 1. }' вир1ш-тенн{ цьо-_: завдання ва>кливу роль в|д|грае ретроспективна !нфор:таш1я, || ви-
"- - :1;]стання в |нтересах комун1стияного виховання трт.]ящ|'|х.

Белике виховне значення мали 3аходи, зд|йснен] .:.о 100_р|ння в|л
;=я }{ародх{ення Б. 1. .[1ен|на, 50-р|ння утворення (оюзт Р[Р, 70-р|ятя
-.:шо| рос!йсько| народно| революц!! 1905-1907 рр.. 60-о!н";я Бе.ти-
.___о }(овтня | встановлення Радянсько! влацу:. на }'кра|н!. .].окт_::ен-
-:.]ьна |нформаш|я, п1дготовлена арх|вом до цих юв].:е!в, бт_.:а вт;соко
.-:нена гройалськ|стю. } 1970-1978 рр. арх1в!сти об;:аст:' сл-]._тьно з
-:ац|вниками 1нш:их орган1зац|й провели 9 наукових конференп1!}, ор-
-:.;:зували 24 документальн| виставки, п1дготувалт1 85 ра:{с- ! те.-тепё-
;:_ач' опубл|кували у прес| 135 статей | доб!рок АФк1,ц""',". Бфе:;т*:в-
.-,:,: засобом масово] !нформаш|! е виступи з лекц!ями, п!дготов.-.:ен]]11и'
--,_овним чи!{ом, за матер!алами арх|в1в.3а пер|од в1д 1970 р. арх|в|ст:а
::ан!зувалрт 275 лекц1й, на яких були присутн1 13 тис. чо.тов|к, в:!яв;]-

_-, нов! документи для експо3иц1й у 39 народних | дер>кавни\ \1\_зеях.
Ба>кливою формою науково-!нформац!йно! д|яльност! арх!вт_ с та_

:-:{ зустр1ч! прац!вник1в арх|ву 3 представниками громадськост] :т]ста
б:таст| - ветеранами парт1|, учасниками визволення област] в{; ра-_::стських загарбник!в ! героями. п|дп|лля' письменн|1каму|, про.паган_

-,]:тами' викладачами вуз1в 1 1шк1л' прац1вниками преси' рад1о ! те._]е-
_.;ення. 1ак1 зуетр1ч1 ц!'нн] тим' що даю'ть мо:клив1'сть арк1в1стахт
- ..,бше ь|1яъ|1тъ1 потреби сусп!льства у ретроспективн!й 1нфор:':а::!|. 3
-':ю )к метою пост|йно п|дтримують д1лов| контакти 3 науков;]}!]1. на_
: -]:|о:господар,ськими, культурно-осв!тн1ми 3акладами, а тако){ з ;ар_
--_:згтм арх!вом { БуАинком {пол1тосв|ти }1икола!в'сЁкого обко:тт' !(о::пар-
- : !кра?'ни, редакц|я'ми га3ет, рал1о | телеба.тення, обласною о)ган]за_
- .ю }кра|н,ського 'товариства охорони пам'ятник|в !стор1! 13 Б':'.15[\-!!{,
. : :€знавчим му3еем. Ряд ,заход|в зА!й'9ц6ч6 сп|льно 3 цим}{ }'станова}1и

:рган!зац1ями. Ёеобх!дно в!дзначити, що в науково-1нфор:тат!;!н1й
: .':ьност| лтра,ц!вники арх|ву по,ст|'йно в1днувають допомогу парт|1!н:тх

: эдянських ор'ган1в.
1стотним вкладом у ро3виток сусп1льних наук е зб{рники .]о!{у}1ен-

-': та |нтш! видання, як| включають ретроспективну документа._тьн:, !н-
: -з:тац|ю.3а останн! 20 рок!в арх!в сп|льно 3 партарх!вом обкс:':ъ' (отт-
,:т!! }кра|ни п|дготував :'ш|сть зб1рник|в документ!в. [1!ироко б'.'.'то в:т-
_]]:€12[1Ф док),1менти арх|ву при п1дготовц! 1 виданн1 <<1стор;! :::ет !

. 9кра!нсько| Р€Р. .&1икола!вська область>. 1ретя частина вс!х по-
- .']ань у том| зроблена на д)керела, що збер!гаються у }1ико.:а!всько}1у
: '.::ерх<арх|в|.

Ёа>кливе значення мае 1нформац1я на основ1 Аоку:тент|в про ро3_
::.]к народного господарства кра|ни. [[1сля вияв.]ення в арх!в1 {сто-
: _:-.-]их д}керел |:з ц1е| тематики одер)кано ряд в1дгук1в, цо св|дчить'
_]-; 3Ё29!{1[й !нтерес до них. 1ак, 9орноморсьт<;ай 6:,днобуА!вний завод
":-5]]в замо,влення на документи про плавунгтй кран <<Бе.:!ткан>>' побу-

'--ээний на цьому п1дприем'ств| ще до революи{!. ,{ан1 Ао;'у1д9"';', Фс8*

1 .&1атер!али хху 3'!3ду кпРс. к., 1976, стор. 84.
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бливо про його ванта>коп|дйомн1сть, необх|дн| 6улш для проведег_:-:

ремонту крану.9 в|дгуку, над|сланому ло арх1ву |з заводу' говорилс.:
<3нання побуАови | вантах<оп|дйом'ност| дали нам мох<лив!сть вм1ло е,.
,сплуатувати споруду, уникнути мох{лив}1х авар|й | зайвих 3атрат :: -

роботи ! досл!ди>.
Ёа к|нець п'ятир|нки арх|в запланував 3авер1пити виявлення до!--

мент1в пр0 охорону г'рироди ! навколиш:нього середовища 3а темат]::
ним планом, розробленим сп1льно 3 об'_тасною !нспекц|ею охорони п:.
роди. Ёа думку арх!в|ст!в, одер>кан| результати принесуть велику ...

ристь у ш1й ва>клив!й дер>кавн1й справ1. Ё{еобх|дно в!дзначити' що :.
кументи арх|ву |широко використовуються плановими 1 господарськт::".
'орган|зац!ям1а д{1я розро6ки перспект}!вних план|в, економ1чних .]_'
л1дх<ень ! т. д. .[1осить сказати, що .1т{1]]е протягом 1972-|977 рр. }' ._-

тальному зал! працювало май>ке 300 досл1дник!в з р|зних орган1заг.'
як| використовували арх!вн{ д)кере.'1а в 1нтересах народного господар.-
ва. 3а цей час виконано 214 те:тат;тчн::х запит!в.

||рац|вники арх!вт, ве;]1]к\- \'вагч прид!ляють орган|зац|| 1н|ц|ат;,.
но? 1нформац{1 шляхо\{ ._т]'1ст\_зання. п!дготовки перел!к|в | огляд!в, :
мох(е подати допо]{ог\' п.1анов1]}; | господарським органам у викона:11
народногосподарськ1{_\ п.:ан]в | пргтст<оренн| науково-техн|чного п!'
грес}'.

Бах<;ива ро.1ь ч ::а1_-:;эвэ-.нфор::аш1йн1й,робот! налех{'ить |нфор::-
ц1йно-погп:'ков]Ёт с;:сте:::. яхт_ необх{.].но весь час удосконалювати. ]-,
робот.'' пзац1вн;:а:: а::1з3_ зе;1'ть :т.:тано:с|рно 1 систематичн,о. 1е_=.
вони гот\,ють др\-ге в]!:ання п:_т]вн:тка по арх|ву, оск|льки в?1пуще:_,.

у 1966 р. п:_т|зн;:к 1'_;;1е:{е _1.1эже за:овольнити потреб досл!дник|в }'__:
фор:,:аш|! про фон:;т арх!вт' (за зга:аний час обсяг документ|в зб|*.
]шився вдв{ч]). 3 ::етою п{:вищення 1нформативност| пут!вника до _".]

рактеристики фон:!в наЁтб|;тьтш:ах орган1заш|й буле включено 1нфор:::
ц!ю про док}.}1ент1т, шо збер1гаються в |х в1дом'чих арх!вах.

Фдни*д ]з основн;тх {нформац!йних дов1дник1в е описи' удоско:1-
'ленню яких прил|ля€ться велика увага. Б арх|в| повн|стю удоскона.:
но 0писи фонл|в пертшо! категор!! 3а дорев'олюц1йний пер1цд, а нап:
к|н;ц1 п'ятир|нк:т на:т|чено удо1сконалити описи перп:о| категор!! ра.]::
ського пер|оду.

Активна науково-|нформац!йна д{яльн!сть 6ула б немо>кливою (=

створення системи каталог1в арх!ву, в яких нал!нуеться понад 160 т,'.'
тематичних карток, серед них 10 тис. карток на к|нофотофонодоку::.=
ти. (аталог систе}1атично удосконалюеться. Аля п|двищення ефект,,.
ност1 науково-1нформац|йно| роботи €1Б,ФР0ЁФ каталог тема'тичних : :
пит1в' виконаних арх1вом 3а п1слявоеннн1 рок1.1' а тако)к складених _:

формаш|йних документ!в.
9,к в|домо, у недалекому майбутньому 3аплановано включити :::

роспективну |нформац!ю !,ерх<авного арх|вного фонду сРсР до ед].: "

системи науково-техн|чно] |нформащ1!, що створюеться в натп|й к:.
н! 2. [е зобо'вязуе прац|вник!в арх!вних установ 3вернути особ;.:.
увагу на вдосконалення в>ке 1снуючих засоб!в 1нформаш!| 1 розрс-._
нових. Актив!зац1я науково-|нформац1йно! роботи, !| удосконаленн.:-
одне з вах(ливих 3авдань дерх(авних арх|в|в в умовах зр!лого соц1а.' :

му 1 побудови комун{зму.

ш. с. #}одковс\^.,'о' 
-:,

2 !и;в.: ф. 1{. А о
того социали'сти|}еского

л г ,и х. Ф;€ЁФ,БЁБ1'8 проблемь1 а|рхи|в,н0,г,о дела в услов,иях
общества._(со|ветск1{е архивь1>>' 1978, м 1, ст|о{р. 7.
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нАуков0_пРАктичн! конФвРвнц!т, пРисвячвн!
60_Р[ччю РАдянсько1 АРх!вно1 спРАви

!,онецьк. 16 ?!8:8}!{ 197в р. в Бупитнку
ш|0л!то'св1ти Ао'нець'к0го обко'му (омша*рт!|
$кра]ни в1лбулася Ё8}:(Ф!Бо-практична ко}1-

ферен:ц!я, |!! Р1;€Б[че'на 60-р !нню лен!;н:ського
щекр0гу *|1р,о реорга|н[;зац!ю та централ!за-
ц1ю арх,!|в!но! опр а:ви в РсФР Р>>. в ]] р о-
бот1 в3яли г{асть пр ащ!вни:т<Ё облаен:;х
ша,р'т1йного та дерх{авного а*рх|в1в, арх1вно-
го в1шл|лу обл,виконкому, викладан1 Аоне-
цько[ю дер)кавного ун!верситету' зав!:уюэ!
ш!ськими, рай0,н,ними ?а в|домчими арх!ва-
$ЁЁ, зав|дуючий в!дд],:'тФ}1 аг|тац!! та пр э-
паганди обко:.ту 1(о::парт|? }'кра!н:т в. ],.
1(лерфон, зав!луючий зага'1ьн}1\{ в.;::с:д
обкому парт1? в. 1. |1опов, заступнак 3аз:'
ду}очого в|лл!;ту аг:тац:] т ? ]]:',];., :;:;| -1-
коцм;} парт!} м. Ф. |]оно::а;ьов.

3 цо'по,в!л"!}Ф .,60-р!Р' ;е.:зсьх,э:с :э}:: е-

ту <[,ро р9орган!зац]ю та ;е:т? а':.з._-:':
арх1в,но! €;Ё1!€:31{ в РРФсР> 3:{ст',-]];1з ::э:'
ш:шй викладач Аонецького ]е?х{'''э:зеэ:.::э:',-
в. дд.0тука;нов. Б!н висв1тл;:з ос:эзт: е:а_
|[г}1 арх!1в|н0го буд1в:ництва з за:п:.: .:: =]=:.
ро,зпов1в г|р,о уеп1хи, л'осягнут1 ар х:з:ст а ],1:.

в зд!й,снентаз лен!,:т'ськ0по декрету' зуп}1на3 э "1

!{а |[Р1?8т!{;1{!8, арх|в'ного, буд1в,ництва ]- .]з-
нещьк!й о,бла'ст!. |1ро |;стор1ю ро3витку пар -

1;|)й,!1'Ф'Р,8 апрх|ву Аонецького обкому 1(омп ао'
т'!! },кра!ни }Ф3п0в!Б його 33;3!:А}}Фчит? о. в.
|рутшко. Б!:н в!дзпн3т!Ё:8, 1!],о тет1ер Аонець-
кий парт!йний а;!}'|:в с ФйЁ1{'[{ 3 найб!,ль1ш!1х
,агрх1'в!,в на 9'кр а!гн!, в ньому про'вод,!{ться
вели:ка робота щ'од0 ком|плектування [збэ-
;! !:| 3ння документ!в, удо|окон ален'ня ,нау'](ово-
АФ,в'!д,ко,в$го апар&1}, тши1р0!(,Ф|Ф 8'Ё1{9Ри'стан-
8!я |;€т0!и'ч!{!{х д}ке'рел в 1нте;ресах ко|мун!с-
ти{чног0 $уд!в:ни1|1т!в а.

.(,и,ректо,р Аонецьког0 о6лдер>карх,!ву
с. в" 1ит,ова висту!1иьц& !з сп!вдошов1ддю

|у{с;усола[х. 1 6 1} &8;ЁЁ 1 978 р. у Будинку
яол1ткчт*о? осв{'тта .$и'кол0 я';8ёь!(ФР Ф об;кому
&о,м,шар'г!! 9кра?ни в!шбулася &!ауко,в'о'шра|к-
т!{чна ко'нфврен,ц|я <А,рх[ви 1{а сду:к6! р а-
.[,8:}|0Б!{$[0 сусш!льства>>' у р'обот! я'ко'? 83$-
л1{ участь г:раш!внЁ;т<1{ обласного ;$8$1,1'йнФго
вфх!'ву, о6ддерхса,рх!'ву, м!,сьшах { райо1}тник

<<3.::!]с:-:е:{.{я в .1онбас! лен!нськ}!х йей &1р*

х!вного б1:!вн1д:.тва>. Ёона 3упи.ни/18,ц6 }1а*

оснозн}{х етапах арх!вного бул1вни;ц},Б? на}

Аонбас|, в1:знач}{ла' що 3а 60 ро,к1в 3авдя_
к}{ 3ахо:.ам парт1йних ! ра,дянських Ф,}Р8-
нзв, напо;1еглив!й ! невтомн!й д1яль:ност1.
праш!зн:тк|в арх1вних устаР!г3 област1 дхсе-
р э*1а 3 ;стор11 }{11!!}з1@|Ф [ суч80Ё8[9 .(,оншль-
;:0 го кр аю з!бр ано у дерхсавн,! арх!ви, уш0-
:;,_{:;-,з3:о за основ1 единих при}|цип!в, во_
:; ш!1?око вико!Р1,€"9;в}ються в !:нтересах
:]3з!:т;;\- соц!ал1стичЁФп[Ф сусп|льства' |[ро,
;3];-,']1е:{т!] обласних парт!йного ! дерл,(а;вн,о_
:э аэх1з:в як дх{ере,ла 3 1стор![,краю ро3_
:-зз:''ти к. в. 3амарева - науковий сгя!:вро_
5:::_;;к;1,онешького партарх!ву {3- м. |,1и-

: }-. .:. а _ голов нтай 88,0!понець фонл,}в [оне---ь:.]:о об.:тдер)карх1'ву. в {х шо|в!домде,н|т1ях
: ано г.тибокий а,тт ал1з ф,о.нш,!в, я;к! збер1гаю-
;ьея у арх!вах, роз|к1рито ная;в,Ё!;сть { зм!,ст
:ок},-мент!в про соц!ал!'стичне бул!в'ни|щтво'в.

: _:;--,.ь,;:Ё: об.,таст1, |1ФА8}1$ характе'ри,ст[{|ку
: ',:1..:ьцт тт !нн:тх докуме;::т1в 11ро 3в'я3кш.
э' :. ._].:;].:а | зидатних д!яч!,в (омун!!ет11щ-
эо] парт1! н. к. (рупсько?, г. 1. |[етровпсь-
:-:::" з. я. ч1_баря, А. Ф. €ергеова 1А:Р-
1; ],{ : 3 :: ,.-: .ч ц:] }: :1 .1о н б асу ,

-? ве--1!1к]{}{ !.:тересом учасник1{ ко'т:фереш-
__- . : ]",:"_-._.1_а"_:1 3:{.]т}'п}] науков,ог,о сп|в-
з:'5.:;_а::а :::таэх1зу в. 1. ,[[ебедева та
вача-тьн1|ка в!::1;ту',*о,р,стання докуме11_
т1з о&::ер;карх{ву н. м.3астав€ь:|(Ф,? шро.
ваук3зэ-пуб.т1каторську д|яльн1сть 3'рх!;в,'!Б"
Бон;т з.:знач}1;т}1, 0019 па;рт|йни,й ! д,ер>ка'в-
н::!т а:х.1в:а пр ац}оють у т1сн1й сп!в-
.1,р ]' )*;зост!

о. А, {7оповв,

***

дер)кавних'[а в!домчих а,рх1,в|в, викла8;ач}}
та студенти |сторитн'0['0 факультетт *&дко*
ла!вського педагог!чного 1н'ститут9, гл'рац!в-
нр1ки обласно] орган1зац1| 9кра?неь-г,1ого то_
вариства охо,рони пам'ятни,к|в !етор{! !
культури' обласного краез&авч0гФ му3вю'

|[ро арх!вне бу:п1в'ни;щ?,вФ дта .&&ха'кшда$'вя1(!{*
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н!1 3а ,ро|ки Радя'нсько? вла\'\ !'93'!!Ф'Р:!8 у ,до_
по'в,!д| <Радянському арх1вно,й} буд|вгнищт_
ву 60 рок1в> з ав|дуючий 

-арх!;вним 
вй:/!,-

д1ло'м облвиконкому 1. с. Без:д1тний, а

про'вияЁлення та викоРиста,11|ня локумент1Р
у_ обллер>карх|в!, пов'я3аних 3 ){(11118}| 1 д!-
яльн!стю в. 1. .[1ен1на директ'ор арх!ву
ш. с. .[|юдко'вський. Фонди облас'ного пар-
т]йного арх!ву, що являють 'соф'ю докуме}1_
тальну базу для вивчення 1сто'рЁ! м!сцевих
парт|йних орган!;заш|й, ох8;Ра:ктери3ув'ав на_

уковий праш|вник обла0ног0 парт!'йного ар_
х!;в} в" о. }!!1ю'що}||ко.

3 1нтересом 6уло прослуха[{0 шов,{:домлен_
ня пр аш1вгти.к!в обллер >карх|ву .<Ао'куме]нти
про дру)кн1 3,в'я3ки тР!Ая;ш1и* .]![икола!вщи_
}|и 3 т,ру,дя1щ1тми 6ратн!х с,ою3}них 

- ресшуб_
л{к> ! <<8и'користан,ня до,кумент1в }1икола_
!в,ського облдер>кат!х;!ву в аг1тащ|йно_шроша-
га!1дист|ських та культурно-осв1т)н1х ц1ляю>
та 1шструктора облпа,ртарх!ву [. ч Б'ольшда-
ково! <Ёауково-видавнича д!,ялын,!сть арх!в-
них установ област1 ( 1957_ |977 рр.) >.

9ча,сники конференш|! ознайомились 3 ви-
став1(ою .Арх|,вн1 локументи па'м'ятки
1стор[ | куль1},РР>, яку п!дготував о:бшт-

с{ е рн[,е[в . 1в тр ав!{ я ! 978 р. в м. \ер _

гт1!гов| шрох'оду1{'а 1науково-пр актична к'о'нфе_

Р0$щ!'я. в тт робот{ в3ял1{ у{асть шредста;в-
${ик1{ па'рт1;йних 1 радя!{ських оргагт'!в, $$'Р2-

щ!вники }1аук'ових устанФ;8, навча1'{ь,[1}1х 3а-
клад1в, му'зе1в м!'ста, гром&дсыки8 8}'[а*нт!за-
ц1й, прац!в*ники облаеттого' р'айо'шних Ё м1-
сыких дорх(авних арх:1в;!в} шарт!'йштого арх{-
в,у о6ко,му (омпд;ртй? 9'кра?гти, а такох( а'р-
х1в!с'ти €умсько? та [омель,8Б:1{0? о,бла,стей.

(онференц!ю в!лкрила заступ11и1к гол0{ви
{ер,9,|1|в,ського облвико1нкому в. д. |1ро,тт:1-

66'8,?. 9чаоники ко,нференц!] засдух ал?\ д0-
п!ов,;дь <€тан ! перспективи $0:38ит}{}л ар-
хй,вно1 €;|@&3!1 ;Б ъ[ерн!г|'3,6}'(|й облаот1>>, я,т<}

Би{Р Ф:'т!Ф,си,ла н. к. (и,сель0;88. 3 ав!ду_
ю|ца па:рта:рх1во,м н. я. Фйл|:пська ви]ступ|!ла
3 по,в!д0,млення1!! <<|1а:рт!йний арх!тв о'бко,му
(отмтпа,рт{? }кра?ни _'докум,0}1'тальна скарб-
Ё{иця !,сторт1! шарт!й,но? ор'ган1защ1! 9ерн!г!в-
щи'!!и>' а директо1р о,бл,Аерх<арк!ву 1. к. 1ва-
щенш{0 {3 1,€то'Р1] ст1ворення 1 д|яльност{
1[ерш:1г!вського обла,сгнФго дер)кавн'ого арх!-
ву>. Було 3а'слухано такох( ряд !нп:т:х пэ-
вйомлень праш|,вник!в арх|в1в. начальн]:к
в1дд!лу об,,13е!>*<арх!'ву о. п. Роз:аноза
розпов!ла про орган!зац1ю конп.тект\'ван;я
та зберех<ення документ!з. пФ-т1птшевня Ёа-
уково-дов]:кового апавату .]о ..'ок].']|эз::з

арх!в!в 3 погг!йн::ь; фо: -о3!{}{ екла:оу. ]1ро
Ё!,а};!{Фво -дос-т!дву р с5отт че? ::" :п зськ:'_ч авз;-
в':!ст,!в у га.туз{ аэ:к1зс3:а3ства : .]._.:с:,з;*-
ва й:шлося в пов::он,: а: :-], 91? }!! $'|,3 }'{ э: : -

!{ьо7в. 25 тра3.:я ]9;3 р" ]:' р::е;,;е::?_а:-
х!,в! в,!дбулася на\'к"эза коэ;ерэ:,.:я" 1час-
т{!1ки я1,}(Ф? прос'т]\'.\а;т}1 .]опоз|-1 <1сто3:я аэ-
х!вн'о? с;п]рави в сРсР> 1 <Фо::,:и }('::]зсько-

дер)ка,рх:в. Ёа шести стендах Б!:!;€1?,Б'}(Ё

розм!щш-то фотокоп1? ц!нних арх1гвних доку_
мент|в ] матер{а'т!в. як1 ро3пов'1дають прФ
атрх1,вне бу::зн;;штво 11а 9кр а]н! ! &1икола_
!вщин1. |1риверта}0ть увагу в!дв!дуващ!в
Р1Ак|сн! 1стсэ;т::_ ::к1;\{3;т;{ 1 фотозн!мкг*
г{р'о переб1ъання на }1;тко'та?вщин! м. ["
1(ал!н!на, г. 1. |1етрозського. }1. в. Фру,ш'
3е, А. в. [уначарсь!;:|о. Ё{а окре};ому €1Ф!:
д| 'вм|щено !.тюст) ?|т,-32|-]1' фотоматер!ая
про роботу об'::ер;{аэ:*.з',- ]1о.]'о зберё}{ёЁ*
ня "га в}1кор}1стаз:я ар:_3]:1]\ 1окт}[ент|в в
1нтер,есах радянського с_,';::"т,ьства.

}н!кальни}1 .]3:;',-],|:;::],:'э3;:о: ,(арх!ву
||'РцР1+9вячено ш:!стн 7,з.-' ='11т-1.. : 7:-,-с:: фтов!т-
'!,}1:н1{ <<.[1,окумент;] ] -,::: .':- 2-{':ь). €п]льно
3 крае3|навчим м1'зе€}{ еб; -эр;карх1з п!:,го-
?}+83:8 виставку <Р а.],я эсь.;п: з; ак ат ( 1 92 1_
1941 РР.>>, а разо:': з *]='_.з,::.::а]"'_:{ об;ас-
но] нау;ко,во! 6\6л:оте':; _:.:=:_ о. }1. ]'ъ::трьо-
ва ;3!!'€??8(} <8;::.аР;:_я а:]:'3: ].х тстанов
}кра!н,95119т РсР>, Ё3 я':;': :ээ::1а3;]ено
зб']рни'ки до{кумент!в, )к]-;: ?:;1" :: з;.;.;ов! та
|;нш:[ 8Р((А?,ЁЁ9.

г ' -] Боеатцй

дР]1ста ,облдеР>карх!въ, .- 1. 5. ]а: ш..ъ;эо1.
|1ро ос&1ов1н! напря.\.1]1 з;:кс]::*: 2?-:э -оку_
мент!в парт1й,ного ! :ер;ка-::.,::,э а::...:э:з !ь-
формув а'лъ1 3аступнр1к ]}1эе1::о:а :б.::эрх<-
6;рх!в} науково! част1.1н}1 }1' т. Ё-_]_: а Ё

старш:ий науковий пр аш!вн:тк с'а:т аэ:г:зу
в. д. Фальчев,ська. [оо ст?: ::,1,::;: . зав-
дання ф1л!алу обласного ]ерЁ;аэ::::, аэх|-
ву в м. Ё!х<ин! у справ: :а',_1]3:-::_::,::.:а-
ш|йно? д1яльно,ст! )озпоз:з ста: -:-:т!'. :{ 2-'ъ о-
втай сп1вроб 1тник ф!.'т:а.тъ- в. ;. ];::.:: -:=.:ко;
пр0 лоов!д роботи Ё::к!т:,3ькс,:,:. ъс.:з1:==рк_
арх1;ву у забезпеченн: збеэ3:+:::_ }:: .],о_
кумент1в, комп.:]ект\'за:;я : г:,::: :.:ю за
в!домч|4м\4 арх1з ?:.1',1 заз: -_"_:]]а цаж
а;рх!вом -\1. г .1,'::!:::=::_:::.._ 3аз:.::,-ю-
чийт об'*т,нанин в!:озтчау ар[зон об.'тасно!
ради профеп|лок }1. -'"[ 3з:'.::_{::] з!1]ту-
пив з пов1;,оз:;е::я }{ *] з - :''.- ??2|. створ ен-
ня та оргаэ|за:;: ро5:т.т :1,'с;:а:_ого, в{:,,ом-
чого арх1з1,-:э' [!ро ;ея;: :: =:гзакп .1!яльное-
т: хо:.т:::; с:]]а:*":: :::_=='-1; с:эаз: по'в1дФ-
}'п3 го"то3а кзх:с]? 5" А.3аотавськг:й.

.].:я ".тасЁ:т3:з зэ:зере::!! було орга1н|!3Ф^

ва:о зас:а3{.' за - з:} зб1раик!в, доб1ро:*;
::щ'т{е:т.,'=. :а'.т;о3!..\ з3_б.т|кац!й ! статей,
п;:о:оз.]3:т1 ;еэ::г:3ськими арх1в!ста|ми"
]_:'.: 1 т? , - а:1 г; ?-';э-+ ик!в арх1вних уета-за А-;;|3 за оага:оэ ]?5:'' 1 санов1ддану пращю 3'а-
г:,-;зшк г€ч:э3;| об;твиконкому в. п" [-|ро-
-.,...---: -:- - : - :,- ',1.:] 3 1_э а \1оти 8}1,1{9}{;!{ому 'о'б.ла€,}{Ф?
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:о :::ськ т,ер>карх1ву вах(ливе дж{ере.шФ
:о зивчення |стор|? м!'ста !(иева>, з я'к1,|мж
зиступ}1ли дирек?о,р а,рх!:в'у в., щ, ?качвн'кв
! заетупник д?1р0ктора н' Б. Атта'неьт,'{о. ,[1@*
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